
Wydajna i kompaktowa, MC110 to niezwykle zwarta i zwrotna 
zamiatarka zaprojektowana tak by sprostać miejskim wyzwaniom. 

WYDAJNA I KOMPAKTOWA
STWORZONA DO MIAST
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CARING FOR A CLEAN FUTURE



Zamiatarka MC 110 jest funkcjonalna, 
zwrotna i została zaprojektowana tak by 
wyróżniać się w mieście. 

Dzięki swym niewielkim rozmiarom oraz mobilności, 
MC 110 umożliwia usuwanie nieczystości z najwęższych 
uliczek, włączając w to chodniki, przestrzenie dla 
pieszych, parkingi czy zewnętrzne obszary parków 
handlowych. 

Dobrze przemyślany projekt tej zamiatarki jest 
widoczny choćby w rozwiązaniach i cechach zbiornika, 
m.in. wąż na liście montowany z tyłu zbiornika, tylne 
lampy LEDowe oraz funkcje napełniania i czyszczenia 
zbiornika. 

MC110 jest przyjazna dla oka z każdej strony, dzięki 
nowoczesnej kabinie i zbiornikowi na odpady,które 
zostały osadzone na 14 calowych kołach z czarną felgą. 

NIMBLE & COMPACT DESIGNED FOR URBAN SPACES

FUNKCJONALNY 
DESIGN
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INNOWACYJNA 
TECHNOLOGIA 

ON-BOARD



MC 110 została zaprojektowana i 
wykonana tak by wyróżniać się w mieście:  

 
DMC: 2.4 ton

PRĘDKOŚĆ JAZDY: 0 – 15km/h; 0 - 25km/h

PRĘDKOŚĆ ZAMIATANIA: 0 – 4km/h; 0 - 7km/h

ZBIORNIK NA ODPADY:  0.7 m3

ZBIORNIK NA WODĘ: 140 l

SILNIK:  Kubota V1505-E4B / Kubota G1605-E3

ŁADOWNOŚĆ:  Do 500kg

SZEROKOŚĆ ZAMIATANIA:  1380 - 1800mm

KOMFORTOWA 
JAZDA
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WYJĄTKOWA 
ZWROTNOŚĆ

DOSKONAŁA MOBILNOŚĆ
Zwrotna i kompaktowa, MC110 potrafi przemierzać 
wąskie uliczki z pełną swobodą. Ta zamiatarka jest 
pojazdem przegubowym, którego promień skrętu wynosi 
zaledwie 1,875m, więc 
obraca się niemal w 
miejscu. Wysokość 
pojazdu wynosi mniej 
niż 2m co sprawia, że 
MC 110 jest idealną 
zamiatarką do podziemnych 
parkingów. Pchany system 
dwóch szczotek z szerokim
 bocznym i przednim obszarem 
zamiatania daje możliwość zamiatania przy kątach 90°, 
co czyni tę maszynę jeszcze lepiej przemyślaną. 
 

NADZWYCZAJNA EFEKTYWNOŚĆ
W pracy MC 110 nie ma miejsca na przypadki. Ta 
zamiatarka swą doskonałą pracę zawdzięcza::
• 25 km/h prędkości przejazdowej.
• Dynamicznemu systemowi hamowania.
• Ładowności do 500kg.
• 700L zbiornikowi na odpady ze stali nierdzewnej.
• Dużym 14” calowym kołom.
• Niezależnemu zawieszeniu przy każdym kole.
• Innowacyjnemu systemowi recyklingu wody.
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Zaprojektowana z myślą o 
wygodzie

Wysokiej jakości wyposażenie sterujące 
i 7 calowy ekran, zamontowane u góry 
kabiny umożliwiają operatorowi wyjątkowo 
wygodne wykonywanie zaplanowanych 
prac. 
 
Standardowe wyposażenie zawiera:

•  Klimatyzację. 
•  Kamerę cofania. 
•  Kamera skierowana na dyszę ssącą 
•  Amortyzowany fotel kierowcy z wieloma  
    ustawieniami. 
•  2 punktowy pas bezpieczeństwa i  
    zagłówek. 
•  Radio wyposażone w MP3-SD-USB  
    Bluetooth .  
•  12V gniazdko z miejscem na smartfon. 
•  Miejsce na kubek.

BOGATO WYPOSAŻONE WNĘTRZE
Dzięki odpowiednio proporcjonowanej kabinie i wielu 
opcjom ustawień kierownicy oraz siedzenia, operator 
może się cieszyć przestronną pozycją kierowcy. 

WIDOCZNOŚĆ 360°
Siedząc za kierownicą 
operator jest wstanie kontrolować swoje otoczenie dzięki 
wysokiej pozycji kierowcy zapewniającej niespotykaną 
dotąd widoczność przez obszerną przednią szybę, 
przeszklone drzwi z cienkimi belkami wzmacniającymi, 
panoramiczne tylne lusterka, dodatkowe szyby z tyłu 
kabiny oraz kamery cofania i kamery skierowane na 
dysze ssącą.

Łatwo dostępne drzwiczki serwisowe



WYDAJNOŚĆ I KONTROLA
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Najnowsza generacja eko 
silników 

 
Dla MC110 dostępne są dwie opcje silnika:  

diesel lub benzyna. Oba rozwiązania zapewniają 
wydajną pracę przy niskiej prędkości 

utrzymując przyjazną środowisku pracę. 

1.5L DIESEL (KUBOTA V1505-E4B)
Moc - 18.5 kW @ 2300rpm, 25 KM

Liczba cylindrów - 4

Poziom emisji spalin - Tier 4 / Stage V

1.6L PETROL (KUBOTA G1605-E3)
Moc - 37 kW @ 3000rpm, 50 KM

Liczba cylindrów - 4
Poziom emisji spalin – Stage V

Głównym celem naszego zespołu ds. po-
sprzedażowych jest zapewnienie najwyższej 
jakości wsparcia na czas żywotności pojazdu. 
Zapewniamy to poprzez: 

•  Firmową opiekę posprzedażową. 

•  Dystrybucję oryginalnych części w wielu  
    krajach. 

•  Wiele wariantów gwarancyjnych.

•  Wybór rozwiązań serwisowych. 

WSPARCIE 
POSPRZEDAŻOWE

INTUICYJNE STEROWANIE
Na prawym podłokietniku znajduje się intuicyjny kontroler 
sterowany przez system CANbus – na nim znajdują się 
podświetlane przyciski. Ten zestaw kontrolny jest również 
wyposażony w joystick, który pozwala na precyzyjne 
sterowanie szczotkami z pełną kontrolą i dokładnością.

PRZYDATNE ROZWIĄZANIA
MC110 ułatwia pracę dzięki technologiom on-board:
 
•  Nadzór aktywnych funkcji w czasie rzeczywistym. 

•  Dziennik z dostępem do przydatnych informacji  
    (przepracowane godziny, przebyty dystans, średnie  
    zużycie paliwa itp.)

•  Zintegrowane narzędzie diagnostyczne. 

•  Możliwość aktualizacji danych operacyjnych przez  
    wejście USB.

•  Czytnik plików PDF.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA

www.scarab-sweepers.com     Tel: +44 (0)1622 831006

MC110 posiada trzy określone prędkości pracy tak 
by sprostać różnym zadaniom z jakimi mierzy się 
operator: system Eko, standardowy oraz BoostMode 
(przyśpieszony), którego użytkowanie jest ograniczone 

do 10 minut. 80% zadań wykonywana jest w trybie Eko. 
Używanie tego trybu prowadzi do oszczędności na paliwie 
nawet do 50%, zmniejszenia hałasu oraz przyczynia się 
do dłuższego działania zamiatarki. 

EKO-WYDAJNY TRYB PRACY
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MNIEJSZE ZUŻYCIE CZYSTEJ WODY
Osiąga się to dzięki systemowi recyklingu wody, który ponownie wtryskuje zużytą wodę ze 
zbiornika do dyszy ssącej. System sterowania monitoruje ilość czystej wody rozpylanej na szczotki 
i dyszę, aby zapewnić doskonałą wydajność.

NISKA EMISJA SZKODLIWYCH CZĄTECZEK DO ATMOSFERY
4 gwiazdki w teście EUnited PM2.5/10 – najlepszy wynik.

ECYKLING Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI
Elementy mechaniczne tej zamiatarki są wykonane w 90 % ze stali, żeliwa, aluminium, miedzi 
i szkła – wszystkie w pełni nadające się do recyklingu. Części wykonane z tworzywa sztucznego 
mogą również zostać ponownie przetworzone.

NISKA EMISJA CO2
Dzięki technologii effi-silence, zredukowanej ilości elementów generujących hałas oraz wysokiej 
jakości elementom dźwiękoszczelnym możliwe było obniżenie mocy akustycznej i ciśnienia 
zamiatarki. 

OBNIŻONY POZIOM HAŁASU 
Dzięki niskoobrotowym silnikom na benzynę lub olej napędowy, oraz wysokowydajnemu trybowi 
EcoMode, zamiatarki MC110 mają niska emisję CO2.

CERTYFIKAT ISO 14001
Ten dokument poświadcza, że wybrana marka jest przyjazna dla środowiska.

dB



Zdecyduj o swoim komforcie i bezpieczeństwie by ułatwić pracę:

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Kolor:
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RAL 9010 RAL 9006 RAL 1021 RAL 2011

RAL 3000 RAL 5017 AC533

Pneumatycznie podwieszane siedzenie z 
wieloma regulacjami

Elektryczne panoramiczne i podgrzewane 
lusterka

Reflektory i światła mijania Bi-LED

2 dodatkowe światła LED Rura do liści. Myjka wysokociśnieniowa

Filtr uzupełniania wody i złącze strażackie 
STORZ DN 25

Złącza strażackie STORZ DN 52 Tylne i przednie światła LED

2kg gaśnica proszkowa Automatyczne odcięcie zasilania Centralne smarowanie
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